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NOVA LUM-ELEKTRA EFEKTO

La du form oj de lum -elektraj efektoj, la ('ekstera» kaj la «interna», 

ne signifas tute aparte sendepende pensendajn fenom enojn, m algraŭ  

la ĝis-nunaj konceptoj pri la regiono de lum -elektraj fenom enoj. 

K ontraŭ la vidpunktoj, ke la am baŭ efektoj baziĝas sur la sam aj 

procedoj, ĝis nun kontraŭdiris la fakto, ke la « ekstera » lum - 

efekto observigis nur ĉe m etaloj, kai la « interna » nur ĉe alte izolaj 

kristaloj.

K aj nur lastatem pe oni trovis la fenom enojn, kiuj ligas la du  

fenom enojn. O ni raportis, ke ekstera lum -efekto troviĝas ankaŭ ĉe  

la nekondukaĵoj, ekz., ĉe fosforo, anilinfarbo, antraceno, sulfuro, 

ŝelako, parafino, akvo, A gCI, A gBr, A gJ, A g 2S. K e la trovoj estas  

post tio ĉe m etaloj, estas pro la kaŭzo, ke por tia esploro troviĝas 

diversaj m alfacilaĵoj. La elektronoj liberigitaj pro lum o kaj elirintaj 

el la surfaco devas esti tuj kom pensitaj per liberaj potencaj elek- 

tronoj, por ke estu evitata la pozitiva ŝarĝo returnen tiranta la elek- 

tronojn liberigitajn de la lum o. K aj tio povas okazi m ulte pli bone  

en m etalo ol en izolaĵo, aŭ nekondukaĵo.

Lastatem pe, plue, oni trovis la alian ligilon, nom e, la internan lum -
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efekton —  kiu trovis sin nur ĉe duonkondukaĵoj, ĝis nun, ekz., bart- 

avola lum ĉelo (germ ane: Sperrschichtphotozelle) —  ankaŭ ĉe rela- 

tive bonaj kondukaĵoj. La m alfacilaĵo por la esploro estis grando de  

potenca fluo kom pare al la dezirata lum -elektra fluo. La propra fluo  

devigita de la kam po aplikata estis je ordo pli granda ol la elektron- 

fluo, pro la lum -elektra deveno, ĉar la om a rezisto de m etalo estas  

tre m algranda. Tial oni esploris ĉi tiun problem on tiel, ke m etalo  

estis utiligata en form o de tre m aldika tavolo, kaj la valoro de  

potenca fluo estis pli m algranda ol tiu de lum -elektra deveno.

La aplikitaj m etaltavoloj konsistas el A g, A u, Pt, Sn, Zn, kiuj 

estas sur travidebla vitra plato. Por kovri la vitron per la m etaloj 

taŭgas elektronbom barda m etodo en vakua m alŝarĝa tubo. La  

tavolo havis dikon de ĉirkaŭ IO yy. K iel la lum fonton oni utiligas 



hidrargan lam pon kun 300 vatoj. La lum o el la lam po lum igas la  

tavolon, sed barante la lum -vojon al la tavolo, troviĝas rotacianta  

sektoro. Tial la tavolo estas lum igata per alt-frekvenca lum o. La  

tavolo troviĝas en la cirkvito de fortigilo utiliganta lastam odan radio- 

aparaton.

N u, oni lum igas la tavolon per alt-frekvenca lum o. K aj klare oni 

aŭdas la sonon per telefon-ricevilo de la fortigilo. Tio m ontras, ke  

estas ŝanĝado de rezisto de la m etala tavolo. Sed, estas facile pens- 

eble, ke la rezisto-ŝanĝo estas pro ia varm efekto, ĉar la tavolo estas  

tiel m aldika, ke m alm ulta lum o tuj varm igus la tavolon. Tio devigas  

al ni ankoraŭ aliajn esplorojn okazigi. O ni m etas la m etalum itan  

vitran platon en la kvarcan ujon, sed la efekto ankoraŭ sin trovas. 

En la kvarca ujo fluas akvo ; do la tavolo havas intim an kontakton  

al la akvo. Sed la efekto ne m ulte ŝanĝiĝas Foje la akvo tre rapide  

fluas, foje ĝi ne fluas. Sed la efekto ne ŝanĝiĝas. Preskaŭ sam an  

eksperim enton oni faras per likva aero, sed la intenso de la efekto  

restas sam a. Tial, verŝajne, la efekto ne estas pro varm -efekto.

Foje oni tenas m etalan reton tuj proksim e de la tavolo, kaj aplikas 

iom fortan elektran kam pon tie. Sed la efekto ne ŝanĝiĝas. Se la  

efekto estas pro ia ordinara ekstera lum -elektra efekto, tiam devas  

esti ia ŝanĝo.

Pro la esploroj oni jam  scias, ke la efekto baziĝas sur ia nova, ĝis 

nun ne konata fenom eno, kvankam  oni ankoraŭ ne certe scias rilat- 

on, kiu povus veni pro la kontakto al la bazo (ĉi tie oni uzas vitron) .

Por pli bone sciiĝi pri la efekto oni refoje faras la eksperim enton  

kun pli precizaj atentoj kaj novaj ideoj. En la lasta eksperim ento oni 

nur povas sciiĝi, ke la rezisto ŝanĝiĝas, sed ne povas sciiĝi, ĉu la  

rezisto pliiĝas, aŭ ĉu m alpliiĝas. D o, nun, oni aplikas elektrom etron  

anstataŭ radio-aparato La rezisto de la m etaltavolo estas proksim um e  

IO 10 aŭ foje IO 13 om oj. K aj tiel cni konstatas, ke kiam  lum o falas sur 

la tavolon, la rezisto elektra de la tavolo m alpliiĝas

O ni esploras pri la rilatoj de la efekto koncerne al lum -intenco, 

aplikata kam po, ondlongo, kaj koncerne al direkto de polarizo de  

lum o. Jen, estas la rezultoj de la esploroj. La pliiĝo de la fluo (t. e. 

m alpliiĝo de la rezisto de la m etala tavolo) estas precize proporcia  

al la incidanta lum -energio. Pro la pliiĝo de la aplikata kam po la  

efekto m ontras saturan fluon (la kam po estas de 0.2 —  1050 voltoj). 

K oncerne la ondlongon ankoraŭ ne m ultaj esploroj estas faritaj, 

ĉar la energio, kion la tavolo ensorbas estas tiom  m algranda, kaj do  

Ia efekto ne estas tiel forta, ke estas tro m algranda efekto, se oni , 



aplikas m onokrom atilon tie. Tial ĝis nun oni kontentas per nur la  

esploroj per filtriloj. K oncerne oran tavolon, la lum o de la hidrarga  

lam po ne havas efekton, se ĝi trapasas vitron l m m . dikan ; kaj se  

la lum o pasas tra kvarca plato 4 m m dika, la efekto restas preskaŭ  

la sam a. Tio m ontras, ke la efekton koncernas la lum o kun ondlongo  

de 185 ĝis 265 m

La direkto de polarizita lum o ne havas ian specialan rilaton al la  

efekto.

A ntaŭe D em ber trovis la t. n. « kristallum efekton ». Se oni lum - 

igas kristalon ekz. de Cu 2O , ekestas en ĝi elektrom ova forto, kiu  

kvazaŭ pelas elektronojn en ĝin laŭ la direkto de la lum o incidanta  

(ĉi tio estas alia ol t. n. bartavola lum -efekto) . N u, ankaŭ ĉi tie, 

koncerne la novan lum -efekton oni trovas sim ilan efekton. N om e, 

elektronoj en la tavolo m oviĝas laŭ la direkto de la lum o incidanta. 

Se oni nom as pozitiva la direkton de m oviĝado de elektronoj pro la  

aplikata kam po, lum o falanta laŭ pozitiva direkto havas rim arkindan  

efekton, dum  la lum o falanta laŭ negativa direkto okazigas tre m al- 

f  ortan.

Foie oni lum igas la tavolon sam tem pe per du lum oj. La rezulto  

estas sum o de unuopaj efektoj.

Ĉi tiuj ecoj sugestas al ni pli forte, ke la efekto estas ligilo de la  

« ekstera » kaj « interna » lum -elektraj fenom enoj.

La plej m alfacila afero koncerne ĉi tiun novan efekton estas, ke  

la tavolo estas tre m aldika tiel, ke oni tre m alfacile m ezuras la ener- 

gion, kiun la tavolo ensorbas aŭ reflektas. Precipe estas m alfacile, 

kiam  oni devas pensi ankaŭ la bazon, sur kiu la m etala tavolo kuŝas. 

Tial oni ne povas akiri kvante precizan rezulton. Sed, se jam oni 

scias, ke la lum o falanta m alpliigas la elektran reziston de la tavolo, 

oni povas apliki alt-frekvencan lum on anstataŭ la konstanta, kaj 

tiel la aparato de la fortigilo povas esti pli sim pla kaj efika. Por esti 

libera de la bazo, oni devas akiri la tavolon libere ŝvebantan en  

vakuo. Sed akiri tian, kaj m ezuri la proprecojn de tia tavolo ekz. pri 

diko, ensorbo apartenas al preskaŭ neebla afero.

Resum e, oni trovis fenom enon, kio estus la interligilo de la « ek- 

stera » kaj de la « interna » lum -elektraj efektoj. K aj ŝajnas, ke la  

nova efekto havas ian rilaton al la « kristal-lum -efekto » trovita kaj 

esplorita de D em ber.

H A TTO RI-TO O RU .
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Rolo de Floro kaj Sekseco de vegetaloj

de S-ro R . C om bes  

(  D aŭrigo)

Laŭ tio. ideo de ekzisto de seksa organizo ĉe plantoj, kom encis  

progresi . D e tem po al tem po speciale pruvantaj faktoj estis signa- 

lataj, kiuj forte im presis spiritojn. Ekzem ple oni rakontis ke ĉe ĝar- 

deno de U psal, ekzistis unu R hodio la je floroj provizitaj nur de  

pistilo, enkondukita en 1792, kaj, de post tiu tem po, tute senfrukta. 

R hodio la je floroj provizitaj de stam enoj estinte alportata en tiu  

ĝardeno, tuj de la unua jaro, la inseksa R hodio la fruktigis.

A lia fakto : en 1751, ankoraŭ ekzistis ĉe botanika ĝardeno de  

Berlino, unu el la palm arboj, kiujn princo E ugene venigis el A friko, 

kaj kiu eble estis okdekjara. Tiu planto estis norm ale kreskinta  

havante laŭregule florojn je pistilo, sed neniam  donante fruktojn. Je  

tiu epoko C deditsch venigis el Leipzig florojn je stam enoj ŝiritajn de  

sam speca palm arbo, kaj disverŝis polenon en florajojn de la planto  

ĝis nun senfrukta. Tuj poste fruktoj kreskis entenantaj sem ojn ka- 

pablajn ĝerm i.

D iversaj tiuspecaj faktoj, sciigitaj al la scienca m ondo, iom post 

iom utilis por diskonigi nocion de vegetala sekseco; sed tiu nocio, 

ĉe m ezo de X V Ill-a jarcento, estis ankoraŭ m alproksim a de ŭni- 

versala konsento. Baldaŭ ĝi ricevos ĝin dankal interm eto de granda  

Linne.

Tiu sveda botanikisto kredis je sekseco de plantoj Li konsideris, 

kiel nete pruvantaj, faktojn pri observado kaj eksperim ento kolek- 

titajn ĝis tiam , kaj plurfoje de 1751 ĝis 1759, li jesis siajn konvinkojn  

sendube. Li alportis nek observadon novan nek eksperim enton  

novan, kaj tam en, dank ’ al al li, ekzistado de seksoj tuj fariĝis certa. 

O ni konsentis unuanim e pri ĝi, dank al aŭtoritateco de tiu hom o, 

kiu jesis ĝin; kaj tam en stranga estis m aniero, kiun li uzis por tion  

diri.

Linne detale klarigis kiam aniere li kom prenis tiun seksan organiz- 

aĵon ; kaj, post kiam  oni konstatis precizecon kaj kritikem econ kiujn  

m ontris Jacob B obart, C am erarius kaj B radley, pri efektivigo de iliaj
• f  k

eksperim entoj, oni estas surprizita pri fantazio de signifklarigo, kiun  

donis la fam a botanikisto, de la ricevitaj rezultoj. Li vidis fieron  

kaj seksan organizon sam kiel C esalp in , kaj priskribis ilin laŭ form o  

kaj per vortoj, kiujn estus uzinta, antaŭ du jarcentoj, fondinto de  

la teorio de m etam orfozo!.



[.aŭ Linne, tigo kaj tio, kion ĝi portas, devenas de disvastiĝo de  

la m edola ŝtofo de radiko. Floro m em rezultas el m etam orfozo je  

histoj de tigo. Laŭ li, tiu m etam orfozo estas kom parebla je tiu de  

insektoj. Ŝelo de tigo korespondas al haŭton de larvo. D um floro  

disvastiĝas, ŝelo m alferm iĝas kaj konsistigas kalikon ; poste la di- 

versaj histoj, kiu troviĝas en ŝelo, eliras kaj fariĝas diversaj partoj 

de floro ; ekzem ple basto sin m ontras laŭ form o de korolo, ligno  

evoluas laŭ stam enoj kaj m edolo fariĝas pistilp. Tiel longe, li diris, 

kiam parto de planto, kies floro estas elironta, restas entenata en  

ŝelo, ĝi ŝajnas tiel nerekonebla kaj stranga, kiel papilio ankoraŭ en  

stato de krizalido, kovrita de haŭto kaj arm ita de pikiloj.

Seksa unuiĝo, jesis Linne, konsistas el kunfandiĝo de esenco de  

ligno, fariĝinta stam enoj, kun viveca principo de m edolo, fariĝinta  

pistilo.

Tiaj estis, ĉe m ezo de X V I  11-a jarcento, la eksterordinaraj ideoj de  

la plej fam a el botanikistoj de tiu epoko pri floro kaj sekseco. D um  

tem pspaco inter publikigado de la granda verko de C esalp in (1583), 

kaj skribado de Linne, hom oj posedantaj rim arkinde kritikem an spi- 

riton, ĉefe fondintojn de la vegetala fiziologio, E dm e M ario tte , ĉef- 

pastro de Sain t-M artin sous B eaune, kaj Stephen H ales, naskita en  

K ent ’ graflando, klopodis por ke botanikistoj enkonduku iom  pli da  

logikeco kaj objektiveco en siaj serĉadoj. M ario tte luktis, per siaj 

tutaj fortoj, kontraŭ tiu ideo de vegetala anim o alportita de A ristotelo  

kaj disvastigita de C esalp in , en lia teorio de m etam orfozoj. M ario tte  

kaj H ales provis peisvadi siajn sam tem pulojn, ke fenom enojn de la  

vegetala vivo oni devas alirigi al leĝoj kom unaj de fiziko kaj kem io, 

kaj studi laŭ m etodoj truditaj de tiuj sciencoj. Ili ne sukcesis m al- 

fortigi difektojn devenantajn de aristotelaj im agoj, kaj ni vidas ke  

Linne aliris ilin, kiel ankaŭ plei granda nom bro da tiuepokaj na- 

turistoj. Tam en, dpm tiuj ĉi du jarcentoj, grava progreso estis re- 

aligata : oni eltrovis ekziston de seksa organizaĵo ĉe plantoj.

N un oni povas dem andi : kiu tion eltrovis ? ĉu C am erarius, ĉu  

Linne ?

A l tiu dem ando, sam kiel al ĉiuj sam specaj, ne estas eble respondi 

per unu nom o. « Scienco estas esence K olektiva verko, daŭrigita  

dum ĉiuj tem poj, per klopodo de laboristoj ĉiunaciaj kaj ĉiuaĝaj, 

sinsekvantaj, kaj kunsocietanoj, laŭ senvorta konsento, por serĉado, 

de pura vereco kaj aplikadoj de tiu vereco al kontinua aliform igado  

de vivm aniero de ĉiuj hom oj » diris M arcelin B erthelo t en 1901.

Tam en post alpreno de la ideo pri sekseco de la plantoj, estis 
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necese eltrovi veran naturon de seksaj elem entoj kaj m anieron de  

ilia reciproka agado por naski novan organism on.

En 1750, oni nur sciis ke por ke floro produktu frukton kaj sem ojn, 

estas necese ke poleno eltirita el stam noj alvnu ĝis stigm ato. N u  

ovuloj, t. e. organoj kapablaj transform iĝi en sem ojn estas m alprok- 

sim aj je stigm ato, en ovario. K iam aniere polena polvo, falanta sur 

pinton de pistilo, povas influi ovulojn, kiuj estas ĉe ĝia bazo ? Laŭ  

kia m aniero poleno agas sur entenaĵon de ovuloj por ke en ĝi ek- 

kom encu aro da fenom enoj, kiuj alkondukas al naskiĝo de em briono, 

origino de nova planto ?
f * - e , . • 4- * ’ ’ ’ ’ % *

U nua helpo al studo de tiuj problem oj devenis de angla naturisto, 

abato N eedham . En 1745, observinte erojn de poleno lokitaj sur 

akvo, li vidis ke ili produktis ĉiu unu vezikulon, kiu rapidege pli- 

longiĝis laŭ speco de intesto, kaj poste eksplodis, jetante ĉirkaŭ ĝi 

grajnan likvidon.

B ernard de Jussieu , kiu ĉeestis katedron de Sebastien V aillan t ĉe  

la « Reĝa Ĝ ardeno », konstatis sam an fenom enon ; li supozis ke  

tiam aniere kondutas polena polvo kiam ĝi falas sur stigm aton ; laŭ  

li, ĉiu ero, tuŝanta la m alsekan histon de stigm ato, m alferm iĝas kaj 

ĵetas en histojn de stigm ato sian grajnan entenaĵon. La tiel eliĝinta  

ŝtofo, ĉe tiu epoko nom ita fovilla , supozeble trairas stilon, poste  

ovarion, fine atingas ovulojn, kaj kaŭzas ilian transform iĝon en
• • • * • J

sem ojn.

Tio estis unua klarigo, sed ĝi entenis parte hipotezon, kaj suferos 

estonte gravajn ŝanĝojn.

D um la sekvantaj jaroj, realeco de fenom eno de sekseco estis 

denove diskutata ; kelkaj konigis faktojn, kiuj brile certigis, kelkaj 

aliaj kontraŭdiris.

En 1763, Joseph K oelreu ter, profesoro de natura scienco ĉe C arls- 

ruhe, sagaca observisto kaj lerta eksperim entisto, trovis ke ago de  

poleno sur stigm aton certe estas necesa por transform igi polenon en  

sem on ; sed plie li konigis ke estas ebla fruktigi ovulojn de vegetala  

speco per poleno de alia, kondiĉe ke tiuj du specoj estu sufiĉe naj- 

baraj unu je la alia. liu fakto konfirm is ideon de ekzisto de seksoj 

ĉe vegetaloj, pruvis realecon de hibridaj plantoj kaj alkondukis K oel- 

reu ter produkti tutan vicon de tiuj hibridoj, laborante pri tre diversaj 

grupoj : N ikotianoĵ (F. N icdtianes) , diantoj, hiskiam oj, k. t. p.

K ontraŭe, en 1786, Lazaro Spallanzani, devena de duklando de  

M odene, konigis kelkajn kontraŭdirojn. Li insistas pri tiu fakto ke  

kelkaj plantoj : kanabo, m elono kapablas produkti sem ojn, kiam  



polenigado ne realiĝis. Tiu aŭtoro ne m ulte sciiĝinta pri la nuna stato  

de la dem ando, aliparte m alm ulte zorgem a eksperim entisto, ignoris 

ke C am eranius m em jam konstatis tiajn faktojn kaj ke, antaŭ kvar- 

deksep jaroj, skoto Jam es Logan klarigis ilin. Li m ontris ke polena  

polvo, tre m alpeza, povas esti transportata de tre m alproksim en per 

vento aŭ insektoj, kaj ke ovuloj, kiujn oni kredas ne ricevintaj 

polenan kontakton, estas fakte fruktigitaj de poleno devenanta de  

m alproksim a loko. La fam a fizikisto A lexandre V olta aliparte reko- 

m encis eksperim entojn de Spallanzani, m ontris iliajn m ankojn, kaj 

certigis, ke la rezultoj ricevitaj de li estis certe kaŭzataj de ĉeesto de  

klkaj viraj floroj inter la inaj floroj, aŭ de nesufiĉa izoleco de la  

eksperim entitaj floroj. M algraŭ tio diskutoj rekom encis kaj progresoj 

estis plie m alrapidigataj pro direktado de la ideoj ĉe m em broj de  

grava grupo de la granda fam ilio de botanikistoj.

Ĉe kom enco dte la X lX -a jarcento, kaj ĝis ĉirkaŭ 1830, germ ana  

skolto preskaŭ tuta dronis en absurdajn revojn de teorio de m eta- 

m orfozoj kaj de natura filozofio, kiu preskaŭ tute nuligis ĝian  

aktivecon. Pli m alfrue, fam a germ ana fiziologisto Julius von Sachs  

taksos tiun periodon laŭ la sekvanta severa m aniero :

« M ultaj neklaraj im presoj ne kontrolitaj ĝis nun de scienco, 

nocioj devenantaj pli de kapricoj de im ago ol de rezonadoj de in- 

telekto, estis konsideritaj kiel ideoj, kiel principoj . Stranga afero : 

tuj kiam oni parolis pri m etam orfozo de plantoj, hom oj, eĉ inteli- 

gentaj kaj em inentaj devojiĝis en m alplena frazeologio .. M alĝojiga  

im preso, kiun faras al ni doktrino de m etam orfozoj, kian kom - 

prenis tiutem paj botanikistoj, estas kaŭzita grandaparte de m etodoj, 

kiujn ili uzis ; tute ne donante logikan form on al la profunda senco  

de idealista filozofio, ili uzis aĵojn de tiu filozofio kiel originon de  

infanaj konsideradoj;ili kunigis plej altajn abstraktaĵojn kun em pirikaj 

observadoj, kies propra valoro estis tre dubinda, kun konsideroj, kiuj 

plej ofte estis tute m alveraj. » K aj pli poste : « Influo de natura  

filozofio detruis iun sam an logikon kaj m inacis detrui rezultojn de  

teorio de sekseco. ».

En 1766, G aspard F rederic W olJJ, kiu instruis fiziologion sinsekve  

ĉe Berlino, kaj, pro invito de im periestrino K aterino D ua, ĉe Peters- 

burgo, estis disvastiginta la nurajn partojn de teorio de m etam or- 

fozoj, kiuj entenis ion ekzaktan ; li estis subteninta, ke ĉiuj 

organoj, kiuj naskiĝis sur tigo estas folioj ; sekve la diversaj pecoj de  

floro estas nur folioj ŝanĝitaj de diversaj kondiĉoj de nutrado ; laŭ  

W olfJ floro estas konsekvenco de stato de vegetado languescens . 



1 iuj ideoj allogis G oethe-on , kiu kom encis skribi pri tiu dem ando  

en I 790, kaj ne ĉesis interesiĝi pri tio ĝis fino de sia vivo ; oni trovis 

ankoraŭ m em uaron subskribitan de li en 1831, t. e. en la jaro, kiu  

antaŭis lian m orton. Liaj teorioj estis jam  m ulte pli m alklaraj ol tiuj 

de W olff.; li ne sukcesis defendi sin kontraŭ absorbem aj konceptoj 

de natura filozofio. Sed estis ĉefe en skribaĵoj de F ranz Joseph  

Schelver, profesoro de m edicino ĉe H eidelberg , kaj en tiuj de lia  

disĉiplo H enschel, profesoro ĉe B reslau , ke oni vidis tiujn konceptojn  

doni ilian tutan m ezuron. En 1812, Schelver neas senhezite ekziston  

de sekseco ; reprenante klarigon de M alpighi, li certigas ke poleno  

ne agas kiel fruktiga ŝtofo, sed kaŭzante m orton de stigm ato, kio  

kaŭzas kreskadon de em brio ; ĝi produktas specon de m alsano de  

stigm ato, haltigas lian vegetadon ; el tio rezultas ke 'suko aliras 

ovulojn kaj ebligas ilian disvastiĝon. En 1875 Julius von Sachs m ort- 

igis, per tiuj vortoj verkon de Schelver : « N i ne opinias necesa studi 

tiun strangan produkton de devojiĝa intelekto, tiun absurdan verkon, 

kiu dum dekkvino da jaroj, ŝajnis esti por grandnom braj germ anaj 

botanikistoj plej altvalora eltrovo de scienco, »

Tam en franca, itala kaj angla skoloj restis proksim um e for je tiu  

bedaŭrinda evoluo. Tium om ente la franca estis estrata de unu el la  

plej fam aj botanikistoj de la jarcento. C harles-F ran< ;ois B riseau de  

M irbel, unu el la fondintoj de vegetala anatom io M irbel m alem  

barsasigis la problem on de ĉiuj neekzaktaĵoj, inter kiuj Linne lokigis 

ĝin. En 1815, en siaj «Elem entoj de vegetala fiziologio kaj botaniko», 

li nete deklaris : « C esalp in kaj Linne subtenis ke pistilo estas sekvo  

de m edulo. Se ili rigardis pistilon kiel specialan disvastiĝon de  

m edulo, kaj se ili im agis ke organizo de tiuj du partoj estas ekzakte  

sam a, ili eraris. »

A liparte li tre ekzakte m ontris la nunan staton de la akiritaj konoj 

pri tem o de sekseco : « N i ne povas difini fruktigadon, li skribis, 

ĉar ni konas nur ĝiajn eksterajn signojn kaj rezultojn ; agm aniero, 

kiu esence konsistigas tiun fenom enon, iute estas kaŝita por niaj 

sentoj kaj intelekto, ĉiufoje kiam sem a likvoro sekreciita de vira  

organo kontaktis al ina organo aŭ ovuloj, kaj kiam  post tiu kontakto  

novaj individuoj plivastiĝis en tiuj ovuloj, ni diras ke okazis fruk- 

tigado. Sed kiu rilato ekzistis inter sem a likvoro kaj ovuloj ? Estas 

neeble tion sciiĝi ĉe la nuna stato de niaj konoj. »

Efektive tia estis ekzakta stato de la dem ando en 1815 se oni 

rigardis nur la kontrolitajn faktojn ; sed hipotezoj estis publikigitaj, 

kie im ago provis anstatai neestantajn konojn.



En 1703, Sam uel M orland am pleksis ĝis plantoj hipotezon rilatan  

al generado form ulitan de Leevoenhock. Li supozis ke ero de poleno  

entenis ĝerm e estontan planton ; falinta sur stigm aton, la tuta ero  

glitas en tubon entenatan en stilo kaj alvenas ĝis em bria sako. Tia- 

m aniere ĝi alportas ĝerm on, kiun ĝi entenas, en la nuran lokon, 

kie tiu ĝerm o povus disvastiĝi. Tiu hipotezo prezentas ovulon ne  

plu kiel ina seksa organo, sed fakte kiel kovada loko, parto de planto, 

kie em brio sensekse produktita en poleno, povas oportune disvastiĝi.

Laŭ aliaj : H ill (1757), G leichen (1764) estas transportitaj el 

stigm ato al ovulo, ne la tutaj eroj de poleno, sed nur entenaĵoj de  

tiuj eroj. Eltrovaĵo de N eedham kaj de B ernard de Jussieu , m on- 

tranta eksplodon de poleno per kontakto de akvo, apogis tiun  

opinion. Eble eroj de poleno eksplodas sur stigm aton ; kaj granuloj, 

kiujn ili liberigas, alvenas ovulon, kie ili laŭgrade disvastiĝas ĝis 

transform ado en em brionojn.

Laŭ K oelreu ter, Joseph G artner, C onrad Sprengel, Lin fc granuloj 

entenataj en poleno ne kapablas agi, ĉar eksplodo de eroj, konstatita  

de N eedham  kontakte je akvo, ne produktiĝas sur stigm ato. Estas 

fluidega ŝtofo ankaŭ entenata en fovillao, kiu trairas histojn de  

stigm ato kaj stilo, kaj iras m iksiĝi al likvido sekreciita de la ina  

organo ; ĝi konsistigas fruktigan aĵon. Jam en 1717, Sebastien V ail- 

lan t, en sia « Parolado pri strukturo de floroj kaj uzo de iliaj partoj », 

subtenis analogan opinion kritikante teorion de M orland  : « Rostroj, 

li diris (tiel li nom is stilojn) transdonas al ovetoj (t. e. ovuloj) ne  

polverojn m em , sed nur vaporon aŭ vaporem an esencon, kiu elir- 

ante el polveroj, fruktigos ovojn. »

Fine G  raa/ estis supozinta ke ĝerm oj estas tute form itaj ĉe ino  

antaŭ penetrado de viraj produktoj, kiujn ili tie trovas en inerta  

stato, kaj ke sem a likvido de viro donas vivon al ili, agante kiel 

speco de viglilo.

liaj esti sla diversaj hipotezoj, kiuj apartiĝis en opinio de natur- 

istoj, kiam , en 1822, J. B . A m ici, profesoro de m atem atikoj ĉe  

M odene, kom encigis novan periodon de historio de vegetala seks- 

eco dum kiu ĉefaj punktoj de tiu problem o tui ricevos definitivajn  

solvojn.

A m ici faris, ĉe tiu epoko, unuan gravan eltrovon, kiun li klarigis 

kun ĉarm a m odesteco : « K vankam m i alvenas paroli pri poleno, 

li skribis, m i ne arogas al m i diskuti pri diversaj opinioj, kiujn al ni 

lasis sciencistoj pri tiu tem o, konvinkita ke m i trovus nur m alfortan  

apogon ĉe la m alm ultaj observoj, kiujn m i faris. N ura celo, kiun m i 



havas publikigante rim arkindan fenom enon, kiun m i vidis ĉe poleno  

de P ortu laca oleracea , estas vigligi scivolem econ de naturistoj, kiuj 

posedas taŭgajn instrum entojn, por ke ili daŭrigu tiajn serĉadojn. » 

Fenom eno, kiun m ontris A m ici estas ĝerm ado de polenero sur 

stigm ato. La itala sciencisto pruvis ke poleno, alvenante je kontakto  

de stigm ata histo, ne eksplodas kiel kredis N eedham  kaj B ernard de  

Jussieu , sed tie plivastiĝas « elm etante foren, li diris, specon de  

burĝono sufiĉe diafana... Tiam  atentante pri nova organo ĵus aper- 

inta, m i konvinkiĝis ke ĝi konsistis el sim pla tubo, form ita de tre  

delikata m em brano ; kaj m ia m iro estis tre granda, vidante ĝin  

plena je m algrandaj korpoj, kies parto eliris el polenero kaj alia  

reeniris ĝin post trairado de cirkuito laŭlonge tiu tubo aŭ intesto. » 

Sekve A m ici trovis, interne je polenero, granulojn antaŭe priskribit- 

ajn kiel patron de konstituo de fovillaoj, kaj vidis ilin translokiĝantajn  

en la polena likvido.

A m ici m alferm is vojon, kiu tuj kondukos botanikistojn al funda- 

m tintaj eltrovoj. Lin sekvis en 1826 A dolphe B rongniart, kiu aldonis 

gravan kom pletigaĵon al liaj konstatoj.

Fendinte stigm aton, B rongniart vidis polenerojn lokitajn ĉe surfaco  

de stigm ata histo. Li konstatis, ke efektive eliras el ĉiu ero long- 

form an vezikulon, kaj li plie sukcesis sekvi tiujn vezikulojn en histojn  

de stigm ato, kaj vidis ilin profunden  eniri tiujn histojn. « Tiuj sperm aj 

tubform aj sakoj, skribis B rongniart, kies plej granda parto estas  

ankoraŭ plenaj de sperm aj granuloj, estas facile apartigeblaj, per 

ilia brunaĉa koloro kaj 'lia m aldiafaneco, el alia parto de histo de  

stigm ato ; kaj m i povis kom pari tian stigm aton kovritan de polen- 

eroj, al kuseneto tute kovrita de pingloj enigitaj en ĝin ĝis siaj 

kapetoj. »

Tie haltis ekzaktaj konstatoj de B rongniart ; li ne vidis la polenajn  

tubojn enirantajn pli m alproksim en ol en profundajn regionojn de  

stigm ato. Li supozis ke tiuj tuboj m alferm iĝas ĉe siaj finaĵoj kaj liber- 

igas sian enhavon (fovillaon) ĉe stigm ata histo. Laŭ B rongniart, 

granuloj de fovillao reprezentas seksajn elem entojn, kaj konsistigas  

fruktigantan ŝtofon. Li kredis ke tiuj granuloj, tuj post sia eliro el 

polena tubo, vojiras tra histoj en intercelaj spacoj, kaj, tiel, aliras 

ovulon kaj sian em brian sakon.

En 1830, A m ici alportis duan kontribuon, ĉefe gravan, al studo de  

tiu parto de la dem ando. D enove ekzam enante polenerojn algluitajn  

al stigm ato, li sukcesis sekvi ilian tubon m ulte pli m alproksim en. Li 

konstatis ke m ale je konkludoj de B rongniart, tubo ne haltas ĉe
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histoj de stigm ato, sed treege plilongiĝas, trairas la tutan stilon, 

eniras ovarion kaj alvenas je kontakto de ovulo.

Turpin kaj A uguste de Sain t-H ila ire estis supozintaj, ke la fruktiga  

fluido estis alkondukata al ovulo de specaj angioj •„ Lin l^ kredis ke  

ĝi vojaĝas en histojn trairante el ĉelo al ĉelo ; B rongniart vidis ĝin  

cirkulantan en interĉelaj spacoj. Ĉio ĉ i tio ne estas vera : A m ici 

m ontris ke la polena tubo iras m em  alporti sian enhavon en ovulon, 

kaj li sukcesis vidi unu el tiui tuboj enŝoviĝi en m alferm aĵo, kiun  

prezentas ina organo ĉe sia supro. B rongniart preskaŭ tion eltrovis ; 

ni diris ke li estis priskribinta polenan tubon elirantan el polenero  

kaj enirantan en stigm aton : aliparte li vidis tubojn tuŝantajn aper- 

turon de ovuloj ; sed li ne pensis ke tie tem is pri la du finoj de unu  

nura kondukilo. Li supozis ke la tuboj, kiujn li trovis je kontakto de  

ovuloj estis produktaĵoj, partoj de tiuj lastaj organoj kaj atribuis al 

tiuj specaj angioj rolon ricevi polenajn granulojn, kiuj alvenas ĉe  

fino de sia vojaĝo en m terĉelajn spacojn, kaj gvidi ilin al interno de  

ovulo.

D o oni sciis, en 1830, kiam aniere vira aparato, reprezentita de  

polenero provizita de sia tubo, kontaktas al ovulo Sed estos necesa  

ke serĉadoj daŭrigu dum trikvaronoj de jarcento por ke solvoj de  

sekvantaj dem andoj estu eltrovataj.

Kelkaj vortoj pri rusa stratostato.

Rusa eksperim ento kun stratostato « U SSR » ekinteresis la tut- 

m ondon. La scienca aserto pri la daŭra esplorado kaj studado de la  

stratosfero estis bone pluvita. La eksperim entoj de prof. A . P iccard  

donis larĝan kaj intensivan im pulson al la sekvaj esploradoj de  

tavoloj de ĉirkaŭanta nin atm osfero, kun eventualaj kredoj, hipo- 

tezoj kai sciencaj studoj. La stratostato « U .S.S.R . » sub la kom ando  

de kapitano G . P rokpfev suprenleviĝis en M oskvo la 30-an de sep- 

tem bro ĉ. j. La preparlaboroj daŭris de la la de aŭgusto ĝis la  

24-a de septem bro, la tago de starto de stratostato Bedaŭrinde, 

dank al m albonaj m eteorologiaj kondiĉoj, la flugado la 24-an ne  

efektiviĝis, kaj nur la 30an la tri bravuloj transform is la ideon en la  

vivon. M atene, je la 8.45 h. la stratostato, ekipigita per la aro de• • •
diversaj sciencaj kaj teknikaj aparatoj, flue apartigis de la tero.

• v
D ekom ence, la flugrapideco, estis ne plu ol 6 m t. dum sekundo, 

kvankam  la varicm etro indikis 4,5 m t.; do, helpis la ĉirkaŭanta vento.



En la kabino tuj, kom encis funkcii radioakceptilo ; jam  en alteco de  

2000 m t. kai sekvantaj, oni havis nerom peblan kunligon kun la

la barom etro m ontris

la aerosubprem on 72 m m ., do, la flugpunkton de prof. A . P iccard

estis atingita. Je la 9 h. 19 m . 20 s. kom encis funkcii la oksigen- 

aparatoj; ĉiuj en la habino estis okupitaj pri sciencaj studoj kaj ob- 

servoj. La stratostato svingas ; altom etro indikas 17.000 m t., la aerc- 

subprem o 70 m m . Flugrapideco saltas po 2,5-3 m t. sekunde. En la  

kabino, oportune aranĝita, estas tre hele dank al brilantaj sunradioj; 

eĉ la okuloj iom ete doloras;oni bedaŭras ke oni ne prenis antaŭgard- 

ajn okulvitrojn. A lteco kreskas pluen jam 17.400 m t.; la aparatoj de

H esse kaj K ohlgersten bone laboras. La aerosubprem o kom encas 

m alpliiĝi ; 9 h. 47 ’ ĝi estas 65,5 m m . ; la stratostato iras plue, supren; 

oni elĵetas la unuan parton de ŝarĝopezeco — 60 klg La kunlabor- 

anto G odinoc estas tre okupita pri la studado de kosm iaj radioj ; 

radiisto B irnbaŭm  ne ĵetas interligon kun la tero. En alteco de ĉirkaŭ  

18.000 m t. parolas M oskvo-stratostato «U .S.S R..». Je la 10 h. 22 m . 

la stratostato troviĝas en ekvilibro. O ni prenas la unuan provon  

de aero. Pasas 8 m inutoj, la subprem o estas — 61 m m . D enove oni 

elĵetas ŝarĝopezecon. A lteco estas 17.900 m t. stratostato iras 

supren ; oni prenas la duan provon de stratosfera aero ; la horoj 

pasas, jam  estas II h. 25 m . II s., la subprem o estas 53 m m ., tem - 

peraturo. m eze + 28", interne —  67°, sed la scienculoj ne pensas  

haltigi la daŭran flugadon. « U .S.S.R . » tiriĝas sin pluen. La apa- 

ratoj produktas oksigenon, kaj ilia bruado rom pas la regantan si- 

lenton en la kabino. La tem po fluas. Jam  alteco atingas 18.400 m t.; 

tem peraturo ŝanĝas ; m eze + 31, interne —  66" O ni elĵetas denove  

ŝarĝopezecon. La aerosubprem o saltas, indikilo m ontras 50-47,7  

m m ., altim etro enkalkulas 19.300 m t. Pere de radio, oni interparolas  

kun la tero; de tie oni Postulas tujan reriron, por ke ne okazu iuj m al-

feliĉoj. K cm encas reira vojo je 13 h. 28 m . oni prenas trian provon  

de aero. Stratostato iras m alsupren ; barom etro m ontras 56 m m . La  

kvara provo estas ricevita je 13 h. 57 m . La flugrapideco atingas ne  

pli ol 3 m t. po sekunde D enove saltas la aerosubprem o. Jam oni 

rim arkas la teron ; altim etro, indikas nur 7 U III m t. kaj baldaŭ denove

sur « A lm a m ater »», la m irega vojaĝo finis. La ekspedicio kolektis 

aron de diversaj sciencaj m aterialoj. D e la kom enco, ĝis la fino en  

ia speciala bordojurnalo, oni enregistris ĉiujn sciencajn observojn  

pri la aero, subprem o, tem peraturo, k. s. K iel asertas la ĉefo m em , 

oni faris pli ol 50 m eteorologiajn referatojn, pri la aera subprem o kaj



tem peraturo, kaj jam  oni povas konstati, ke la tavoloj de stratosfero  

enhavas pli m ulte da variaj tem peraturoj ol troposfero. La prenitaj 

provoj de aero ebligos enregistri la enhavon de m alsekeco en  

stratosfero. A nkaŭ la pristudo de kosm iaj radioj havigos grandan, 

m eritplenan atenton. Ĝ enerale, la tuta rriaterialo, kiu nuntem pe  

estas studata en laboratorioj, havos grandvaloran sencon en la  

branĉo de pristudoj pri la konkero de stratosferaj tavoloj de nia  

universo. W alter St. SO N N EN BERG -FED O ROW SK Y .

La Sofionoj ( ) de Toskanujo (Italujo)

En kelkaj regionoj de la m ondo okazas fenom enoj de vulkana  

deveno. O ni konas la gejserojn de Islando, kaj la vulkanajn vaporojn  

de Japanujo aŭ de N ov-Zelando, ekzem ple.

En Sud-Eŭropo, en la provinco Toskanujo de Italujo, estas fontoj, 

el kiuj eliregas akvo-vaporo, gazo kaj kem iaj ŝtofoj. O ni nom as  

tiujn fontojn so fionoj, kaj, je la iaro 1818, iu franco, F rancois de  

Landerel, kreis la unuan fabrikejon por obteni la boran acidon, kaj 

provis uzi la naturan varm on de la sofionoj.

La nuna D irektoro, P rinco G inori C onti, Senatano de la itala  

regolando, studis, kun la profesoro kem iisto N asin i, la interesan  

sciencon de tiuj subteraj agoj.

N un, oni uzas la akvo-vaporon per turbo-alternatoroj de 3 •lili

por produkti la elektran forton.

K om preneble la naturaj aperturoj estas nesufiĉaj kaj oni estis  

devigata boradojn fari. En tiu ĉi okazo, ofte estas vera eksplodo kaj 

kelkfoje la laboro kreas vulkaneton.

Tiel estis en la m onato de M arto 1931, kaj oni aŭdis la bruegon  

de la vaporeliro je 25 kilom etroj.

Tiu Sofiono donas 200.000 kg. da vaporo hore, sub prem o de 4,5  

atm osferoj. La tem peraturo de la vaporo estas 205 centigradoj.

A lia forado (Serrazzano) donas sam e 200.000 kg. da vaporo hore  

sub 5 atm osferoj.

Sum e, tiuj Sofionoj donas unu m ilionon da vaporkilogram oj hore  

kaj tio estas verdire, por la Toskanoj, la ruĝa terkarbo. En tiu  

regiono, oni produktas borajn salojn, hidrogenon, nitregenon, he- 

lium on, kaj aliajn m aloftajn gazojn.

M . D . D U PU IS.

(9* ItaHingve Sojfioni.

I



SCIIGOJ
La ilustrita prezlisto de la firm o W ŭster kaj Co, segilfabriko, 

W ieselburg, m alsupra A ŭstrio, uzas por 1934 unuafoje Esperanton  

kiel unuan frem dlingvon antaŭ la franca, angla, itala kaj hispana. 

La prezlisto estas tre zorge ellaborita, ekzakte presita, laŭ lingva  

vidpunkto senriproĉa.

La A erologia O bservatorio de Tateno (Japanujo) ĵus publik- 

igis am pleksan Raporton pri la rezultatoj de la aerologiaj kaj apud- 

teraj observadoj faritaj dum  la tuta jaro 1930. Tiu ĉi raporto, kiel la  

antaŭaj estas entute redaktita en Esperanto de nia sam ideano kaj 

kom itatano de 1. S. A . E. S-ro W . O ishi, direktoro.

El Sciencaj Akademioj (’)

Francujo. —  D um  la kunveno de la 26a de D ecem bro 1933, D -ro  

B ordier, kies gravajn verkojn oni konas en ĉiuj landoj, pri la diaterm o  

kaj la uzado de radiadoj ultraviolaj, elm ontris, ke la trouzado de tiaj 

radiadoj treege difektŝanĝas la sangajn globulojn, kaj povas ek- 

aperigi danĝerajn m alsanojn, eĉ m ortigajn okazojn. Li diris, 

ke necesas la banantojn atentigi pri la trouzado de la sunaj banoj, 

kiuj estas verdire banoj de ultraviolaj radiadoj.

La fam a firm o Citroen (aŭtom obiloj) enkondukis kelkajn vortojn  

pri Esperanto en sia jara alm anako.

E n la « E ksperim enta Laboratorio « Szezepanik —  F ilm  n en  

W arszau)a okazis treege interesa m ontro de revelacia eltrovo en la  

kinem atografa fako. N om e en la ĉeesto de reprezentantoj de gazet- 

aro, de m ondo artista kaj literaturista estis lum igata pola film o m al- 

longm etra —  en koloroj naturaj —  turnata laŭ  sistem o de Szczepanik-

Tiu ĉi film o donas la trarigardon de plej belaj specim enoj de  

bestoj trovigantaj en la varŝava zoologia ĝardeno —  en la tuta riĉeco  

de iliaj koloroj. La centprocente fidelaj koloroj plifortigas rim arkinde  

la plastikecon de fotografaĵoj. Precipe sukcesis la bildoj de  

cignoj, teknike m alfacilaj pro la blanka koloro de la plum aro de tiuj 

belaj birdegoj — delikate nuancita per la refleksoj de akvo. La  

papagoj ekbrilis per la plena lukso de ilia koloraro. Tre interesigaj 

estas la bildoj de blankaj kaj brunaj ursoj, zebuoj, cervoj, pavianoj, 

elefantoj...

(J) Bonvolu niaj amikoj sendi al ni tiajn sciigojn el sciencaj kaj teknikaj asocioj 
de ilia lando.



La fotografadon prizorgis la am iko kaj kunlaboranto de Szczepa- 

nik : F ranciszel^ O zga. K iel sciate Jan Szczepanik ĝis la jaro 1914 —  

kiam  li m ortis —  laboris pri nova sistem o de kolora kinem atografio. 

Post la m orto de Jan  Szczepanik lia filo Zbignieiv kontinuas la pluajn  

teknikajn laborojn pri tiu signifplena eltrovo.

Lastajare en Ltvou) kaj poste en W arszau)a antaŭ la rondo de  

kelkai personoj okazis la unuaj provoj kaj elm ontroj de film o  

kolora. D um  daŭro de kuranta jaro la eltrovo estas rim arkinde per- 

fektigita kaj la film o « Zoologia G ardeno en W arszau)a » prezentas  

jam tre seriozajn rezultojn.

Transkribis Jozef O RZECH .

Sekcio de Teknikaj Vortaroj

B onvolu adresi la kpm unikp ta jo jn al S-ro Bastien, 116, rue de 

Vaugirard, Paris (6').

O kazas nem alofte, ke la Sekcio de Teknikaj V ortaroj ne scias pri 

preparado aŭ eĉ pri publikigo de teknikaj vortaroj aŭ de fakaj vort- 

listoj. Tam en estas necese, ke ĝi konu tiujn laborojn, por ke ĝi povu  

inform i la sam fakulojn, kiuj sin turnas al ĝi, kaj por ke ĝi povu  

anonci sub tiu ĉi rubriko.

N i do petas insiste la aŭtorojn de teknikaj publikotaĵoj, ke ili 

bonvolu :

T ’ Sciig i la Seccion de Tehnika j V ortaro j pri sia j in tencoj, dirante  

ĉu ili deziras nom ojn de sam fakuloj kaj anoncon en la Bulteno.

2° Sendi una ekzem pleron de sia verifo , aŭ  de la jam  fin ita j parto j.

*

S-ro A . D . Borisoglebski, M iĉurinsk (K ozlov), The Institu te oj 

H orticu lture and Selection , Sovet-U nio , laboras pri ĝardenista  

term inaro, kiun li intencas aperigi en angla, franca, germ ana, rusa  

kaj esperanta lingvoj.

La vortaro enhavos jenajn partojn :

1. N om aro de fruktaj kaj legom aj kreskaĵoj.

2. N om aro de m alsanoj kaj m alutilaj insektoj de kreskaĵoj.

3. N om aro de fungisidoj kaj insektisidoj.

4. N om aro de diversaj laborprocedoj en ĝardena kaj legom a  

kulturado.

5.

6.

N om aro de ternutraĵoj en ĝardenkulturado
• ® ♦

La plej necesa term inaro pri botaniko, fiziologio, m orfologio  

kai sistem atiko de kreskaĵoj, genetiko, citologio, selekto.

pom ologio kaj aliaj parencaj sciencoj.



Por fari tiun vortaron pli kom pleta li bezonas kunlaboradon de  

eksterlandaj fakuloj.

La kom petentuloj, kiuj deziras partopreni en tiun verkon, estas  

petataj sin turni al la suprenom ita verkisto.
¥

S-ro D em idiuk, M oskvo , 6, D egtjarn i per, 5 volonte verkos  

term inaron en form o de artikoloj pri m ineja eksplodtekniko aŭ  

esperantigos siajn originalajn verkojn science-teknikajn pri m ineje  

eksplodtekniko.

VIVO DE NIA ASOCIO
M em broj por la jaro 1934a (dua nom aro)

B elgujo . —  S-itio M orris, S-ro K em peneers.

B ritu jo . —  La N ova Edukado, S-ro G ueritte.

ĉeĥosloealiu jo . —  S-roj H os talek, M asny, Jan Ram bousek, V ac- 

lav, Ram bousek, Rebiĉek. v

C inujo . —  S-ro Ci Cen Cun.

D anujo . —  S-roj M artin Blicher, Poul N eergaard, Taum ose, \  or- 

gensen.

F rancujo . —  S-roj A ntoine, Bastien, A . Baudet, Beucherie, Blot, 

Bouchon, Briquet, Couteaux, D ejean, D eny, D uchochois, M . D . 

D upuis, H ouze, Jouaust, Jouis, Lallem and, Lepine, Lherm itte, M es- 

ny, M oissenet, N aoum off, Poncet, Richard, Roux de Laroque, Rol- 

let de 1’lsle, Saget, Schvveingruber, Systerm ans, Tiard.

G erm anujo . —  S-roj Lauffer, M eyer, Tarnovv.

H ungarujo . —  S-roj Balkanyi, K ovacs, N em ethy, Rohrer.

Ita lu jo . —  S-ro Cainito.

Japanujo . —  S-roj lto K oiti, N akagaŭa, O kano Sigeo, O ishi, K oos- 

aburo H aji, K uvvahara Tosihide, Sasaki Sukem asa, Tom oo N aka-* • 
jum a, Y am asaki K uyiti.

N ederlando. —  S-ro Belinfante.

N orvegujo . —  S-roj Bonnevie, Brochm ann Stetterod, Brugge Paul- 

sen. Carl Stop Bow itz.

N ov-Zelando. —  S-ro G ordon. (D aŭrigota .)

G ravega: N i alvokas niajn am ikojn, ke ili rapide pagu kotizojn. 

Por ricevi se eble profiton, kiun ni urĝe bezonas, ni forigis el la  

kvara paĝo de la kovrilo kelkajn anoncojn, kiujn ĝis nun ni publik- 

igis senpage; ĉar ni bezonas spacon por eventuala publikigo de  

pagitaj anoncoj, ni fidas ke niaj am ikoj bonvolos pardoni tiun ĉi m al- 

agrablan, sed necesan, faron.


